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 تولی من قبل جائر
وجود داشت. البته روایات دیگری ابواب قبل و  ٤٥این روایات در باب کردیم.  بحثروایاتی را که در مورد تولی من قبل جائر بود،

 مستدرک نیز روایاتی برای حرمت تولی من قبل جائر وجود دارد. که در طورهمانبعد وجود دارد؛ 

 بندي روایات دسته
 این روایات، بر دو قسم هستند:

 چنین است. ٤٥ده روایات باب دسته از روایات با عنوان تولی من قبل جائر آمده است. عم کی .١

ای است که شامل بحث این اخبار و روایات دارای عناوین عامهشود. . یک دسته مطلقات دیگری است که شامل بحث ما می٢
ی ظالم و دستگاه ظلم مطلقی است که شامل تولی ی ظالم آمده است. اعانهشود. مثًال مطالبی که در اعانهمی تولی من قبل جائر

 . تولی نوعی اعانه است.شودمی

بر حسب  کند، اطالق ظاهر دارد. یعنی چه تولیتفاوت این دو طایفه این است که، طایفه اول تولی را با عنوان تولی تعریف می
 کند.طبیعی باشد که نوعی عون است و چه تولی نوعی پوشش باشد که به دستگاه غیر حق کمک می

ظلم حرام است، تابع شرایطی است که ورود به آن دستگاه شامل اعانه بشود. اگر وارد شده گوید اعانه دستگاه طایفه دوم که می
 شود.است و اعانه نیست، مشمول تولی نمی

یاد است. از سویی  در این بحث، طایفه اول برای ما مهم است. حجم روایات در این باب باال است. روایات معتبر سندی و داللت ز
این روایات کامًال مورد موافقت است. پذیرش مسئولیت در دستگاه ظلم و حکومت نامشروع حرام  جریان واقع است. برخالف

 است و صحیح نیست.

 اکنون باید ببینیم روایات معارضی وجود دارد؟

 روایات معارض طایفه اولی
 استفاده بکنند. ممکن است از این روایات کسانی برای جواز تولی
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 اولین روایت
 ٤٥اولین روایت باب 

آمدند. بن صبیح وارد امام صادق (ع) شدند. زراره از محضر ایشان بیرون می دکند، ولیدر این روایت قصه زراره را تعریف می
دهد و موجب مشکالتی برای ما کند و بعد به من نسبت میکنی از زراره که این سؤال را میفرمایند: آیا تو تعجب نمیحضرت می

 شود.می

ُد « بِ  َعْن  َم یِإْبَراهِ  ْبِن  یَعلِ  َعْن  ْعُقوَب ی ْبُن  ُمَحمَّ
َ
بِ  اْبِن  َعِن  ِه یأ

َ
ِد  َو  َساِلٍم  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ٍر یُعَم  یأ  ْبِن  ِد یاْلَولِ  َعِن  ُحْمَراَن  ْبِن  ُمَحمَّ

بِ  یَعلَ  َدَخْلُت : َقاَل  ٍح یَصبِ 
َ
ِه  َعْبِد  یأ ُبو یلِ  َفَقاَل  ِعْنِدهِ  ِمْن  َخاِرجاً  -ُزَراَرةُ  یَفاْسَتْقَبَلنِ  ع اللَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ   ُد یَولِ  ای -ع اللَّ

َ
 َتْعَجُب  َما أ

َلنِ  -ُزَراَرةَ  ِمْن 
َ
ْعَماِل  َعْن  یَسأ

َ
  َهُؤَالِء  أ

َ
  ُد یِر ی اَن ک ٍء یَش  یأ

َ
ْن  ُد یِر ی أ

َ
ُقوَل  أ

َ
 اَنِت ک یَمَت  ُد یَولِ  ای َقاَل  ُثمَّ  یَعلَ  کَذا یْرِو یفَ  َال  َلهُ  أ

ُل  -َعةُ یالشِّ 
َ
ْعَماِلِهْم  َعْن  َتْسأ

َ
َما أ ِهْم  ْسَتَظلُّ ی َو  َشَراِبِهْم  ِمْن  ْشَرُب ی َو  َطَعاِمِهْم  ِمْن  ُل کْؤ ی َتُقوُل  َعةُ یالشِّ  اَنِت ک ِإنَّ  اَنِت ک یَمَت  ِبِظلِّ

ُل  َعةُ یالشِّ 
َ
 ١».َهَذا َعْن  َتْسأ

 بنا بر یک احتمال این است که تولی جایز است.

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت معتبر است 

 بررسی روایت از لحاظ داللت

 احتمال تقیه در روایت
کوهشی برای زراره حساب نشده است. احتمال تقیه کنند. این مذمت و ندر روایت قراینی وجود دارد که حضرت با تقیه صحبت می

ای بوده است که یک طرف امام صادق (ع)، طرف توانیم نادیده بگیریم. شاید سؤال باشد که این چه نوع تقیهدر این را روایت نمی
 ع) است.صادق (ولید بن صبیح بوده است که وی نیز توثیق شده است. وی شیعه و از روات امام  دیگر زراره و طرف دیگر

 ١٨٧، ص ١٧وسائل الشیعه، ج ١ 
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یگر فرمایند به خاطر اینکه منعکس بشود و وی منتقل بکند. با این تقیه در مواضع دای میتقیه صورتبهحضرت (ع) مطلبی را 
 شود. درست است در مجلس کسی وجود ندارد که تقیه الزم باشد ولی این تقیه برای انعکاس آن به دیگران است.حاصل می

اند، باید توجه داشت که محضر امام صادق جز زراره، افراد دیگری در مجلس نشستهالبته احتمال دیگر در این روایت این است که به
 اند.احتماًال ایشان به خاطر افراد دیگر جلسه، تقیه کرده اند.داشته وآمدرفت(ع) افراد زیادی 

توانیم بگوییم. البته اگر احتمال تقیه را کسی نپذیرد، باید در می کند، جواب تقیه رااگر بگوییم این روایت داللت بر جواز تولی می
 مقام جمع برویم که بعدًا ذکر خواهیم کرد.

 روایت دوم
 همین باب استروایت چهارم از 

بِ  َعْن  َم یِإْبَراهِ  ْبِن  یَعلِ  َعْن  َو «
َ
بِ  اْبِن  َعِن  ِه یأ

َ
بِ  ْبِن  َداُودَ  َعْن  ٍر یُعَم  یأ ْخَبَرنِ  َقاَل  یُزْر

َ
 ْنُت ک: َقاَل  ع ِن یاْلُحَس  ْبِن  یِلَعلِ  یَمْولً  یأ

ُبو َفَقِدَم  وَفِة کِبالْ 
َ
ِه  َعْبِد  أ تَ  َرةَ یاْلِح  ع اللَّ

َ
ْمَت ک َلْو  کِفَدا ُجِعْلُت  َفُقْلُت  ُتهُ یَفأ ْو  -یَعلِ  ْبَن  َداُودَ  لَّ

َ
ْدُخَل  َهُؤَالِء  َبْعَض  أ

َ
 َبْعِض  یفِ  َفأ

ْفَعَل  ْنُت ک َما َفَقاَل  اِت یاْلِوَال  َهِذهِ 
َ
ْن  یِإلَ  ِأل

َ
نَّ  َظَنْنُت  کِفَدا ُجِعْلُت  َقاَل  أ

َ
َما کأ ْن  َمَخاَفةَ  کَذلِ  ِرْهَت ک ِإنَّ

َ
ُجوَر  أ

َ
ْو  أ

َ
ْظِلَم  أ

َ
 ِإنَّ  َو  أ

ةٍ  لَّ ک
َ
َحداً  َظَلْمُت  ِإْن  یَعلَ  َو  یَعلَ  َو  ُحرٌّ  یلِ  کَمْمُلو لَّ ک َو  َطاِلٌق  یلِ  اْمَرأ

َ
ْو  أ

َ
ْعِدْل  َلْم  ِإْن  َو  ِه یَعلَ  ُجْرُت  أ

َ
َعْدُت  ُقْلَت  َف کی َقاَل  أ

َ
 َفأ

  ِه یَعلَ 
َ
َسهُ  َفَرَفَع  َماَن یاْأل

ْ
َماِء  یِإلَ  َرأ َماِء  َتَناُوُل  َفَقاَل  السَّ   السَّ

َ
 ١».کَذلِ  ِمْن  یکَعلَ  َسُر یأ

فرماید که وارد دستگاه ظلم بشوید ولی ظلمی نکنید، این امر بسیار سندی اعتبار ندارد. از طرفی ایشان می لحاظاین روایت از 
 میسر نیست. سادگیبهسخت است و 

 این روایت ظهور در جواز تولی داشت.

 بررسی روایت از لحاظ داللت

 ١٨٨، ص ١٧وسائل الشیعه، ج ١ 
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َماِء  َتَناُوُل «که عرض کردیم جمله  طورهمان   السَّ
َ
احتمال دارد. درست است که داللت بر جوازش  چند» کَذلِ  ِمْن  یکَعلَ  َسُر یأ

 اولی باشد. در میان روایات، این روایت داللتش بر جواز اولی است.

 روایت سوم
 کند.و هفتم نیز بنا بر بعضی احتماالت داللت بر جواز می روایت ششم

ُد « اِدِق  َعِن  ٍد یَز  ْبِن  ِن یاْلُحَس  َعِن  َواِقٍد  ْبِن  ِب یُشَع  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  ِن یاْلُحَس  ْبِن  یَعلِ  ْبُن  ُمَحمَّ  یاْلَمَناهِ  ِث یَحِد  یفِ  ع آَباِئِه  َعْن  الصَّ
ِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  تِ  َقْوٍم  ِعَراَفةَ  یَتَولَّ  َمْن  ص اللَّ

ُ
ْمِر  ِهْم یفِ  َقاَم  َفِإْن  ُعُنِقِه  یِإلَ  َمْغُلوَلَتاِن  َداهُ ی َو  اَمِة یاْلقِ  ْوَم ی ِبِه  یأ

َ
ِه  ِبأ  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

ْطَلَقُه 
َ
ُه  أ َم  َنارِ  یفِ  ِبِه  یُهِو  َظاِلماً  اَن ک ِإْن  َو  اللَّ  ١».ُر یاْلَمِص  ِبْئَس  َو  َجَهنَّ

تِ  َقْوٍم  ِعَراَفةَ  یَتَولَّ «که عرض کردیم در  طورهمان
ُ
 چهار احتمال وجود دارد:» َمْغُلوَلَتاِن  َداهُ ی َو  اَمةِ یاْلقِ  ْوَم ی ِبِه  یأ

گوید گوید بلکه سختی کار را میپذیرش مسئولیت در دستگاه جرم است. البته این حرمت را نمیاحتمال  در یکی از احتماالت،
 مگر اینکه ظلمی بکند.

 یکی از این احتماالت، داللت بر جواز داشت.

 کرد.سند ضعیف نیست و از لحاظ داللت چهار احتمال بود، که یکی از این احتماالت جواز را صادر میاین روایت از لحاظ 

 روایت چهارم
 است. ٤٢روایت پنجم باب 

 روایت معارض آمده است. عنوانبهتبریزی (ره)  اللهآیتدر کالم مرحوم 

 ١٨٩، ص ١٧وسائل الشیعه، ج ١ 
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بِ  َعْن  َم یِإْبَراهِ  ْبِن  یَعلِ  َعْن  َعْنهُ «
َ
بِ  اْبِن  َعِن  ِه یأ

َ
بِ  َعْن  َساِلٍم  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ٍر یُعَم  یأ

َ
ْلُت : َقاَل  ٍر یَبِص  یأ

َ
َبا َسأ

َ
ْعَماِلِهْم  َعْن  ع َجْعَفٍر  أ

َ
 أ

َبا ای یلِ  َفَقاَل 
َ
ٍد  أ ةً  َال  َو  َال  ُمَحمَّ َحَد  ِإنَّ  ِبَقَلٍم  َمدَّ

َ
َصاُبوا ِإالَّ  ئاً یَش  اُهْم یُدنْ  ِمْن  ُب یِص ی َال  ْم کأ

َ
ْو  ِمْثَلُه  ِنِه یدِ  ِمْن  أ

َ
 ِنِه یدِ  ِمْن  ُبوایِص ی یَحتَّ  أ

بِ  اْبِن  ِمِن  اْلَوْهُم  ِمْثَلهُ 
َ
 ١».ٍر یُعَم  یأ

 بررسی روایت از لحاظ سندي
فرمایند، ابوبصیری که در اینجا است اطالق دارد. چون حضرت در جواب ایشان ابومحمد می ابوبصیر ابوبصیر در اینجا به چهار

 البته از هر چهار ابوبصیر، روایات زیادی گفته شده است. یکی از دو ابوبصیر معتبر است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 گیرند.دینتان میها بیشتر از گیرد، آنها مالی میشوید، همان مقدار که شما از آنها میشما وارد دربار آن یوقتفرمایند:ع) میامام (

 اند.آورده» حتی«و در جایی » اال«اند. در جایی عمیر در دو شکل آوردهدرست است که نقل به معنا صحیح است، ولی ابن ابی 

َصاُبوا ِإالَّ  ئاً یَش  اُهْم یُدنْ  ِمْن  ُب یِص ی َال «
َ
فرمایند، همان مقداری که از لحاظ مالی به دست در این جمله می »ِمْثَلُه  ِنِه یدِ  ِمْن  أ

ها عمًال هر قدمی برای آن یولشود. ظهور این روایت در این است که اصل کار اشکالی ندارد،آورند از دینشان گرفته میمی
 دهد.ای انجام میدارد، ظلم ثانویهبرمی

 گیرينتیجه
توانیم بگوییم که ظاهر روایت در این است شود. نمیکند (اعم از خوب و بد) از دین وی کاسته میمی در آنجاهر کاری که شخص 

دارد از آن است که هر قدمی برمی دهندهنشاناین  که اصل کار اشکالی ندارد. این روایت معتبر است اما داللت بر جواز نیست.
 ع دارد نه اینکه جواز بدهد.کند. این داللت بر منشود و گناه میدینش کاسته می

 ١٧٩همان، ص ١ 
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 روایت پنجم
 است. ٤٦روایت اول باب 

ُد « ُبو یلِ  َقاَل : َقاَل  ٍن یْقِط ی ْبِن  یَعلِ  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  ِن یاْلُحَس  ْبِن  یَعلِ  ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ِه  ِإنَّ  ع َجْعَفٍر  ْبُن  یُموَس  اْلَحَسِن  أ  یَتَعالَ  َو  کَتَباَر  ِللَّ

ْلَطاِن  َمَع  ْولِ  السُّ
َ
ْولِ  َعْن  ِبِهْم  ْدَفُع ی اَء یأ

َ
 ١».اِئِه یأ

 کند.را از اولیای خود دفع می ها شرآن واسطهبه خداوند در دستگاه ظلم اولیائی قرار داده است که

 بررسی روایت از لحاظ سند
 سند صدوق به یقطین، اعتبار دارد. این سند معتبر است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 یعنی ورود در دستگاه دهد.فرماید: اولیایی در دستگاه وجود دارند، این اولیا، جواز را نتیجه میمیاز لحاظ داللت این است که 

این یک خبر است. منتها به  توانیم بپذیریم.از همه روایات است. این داللت را می اقویجایز است. این روایت از لحاظ جواز،
 کارشان جایز است. درنتیجهکنند، ، دفع شر از اولیا میگوید کسانی که وارد دستگاه شدندداللت التزامی، می

 جواب تعارض
درست است که این روایت با روایات طایفه اولی تعارض دارد اما چیزی که در روایت وجود دارد این است که اولیا در دستگاه 

 درنتیجهدر دستگاه برود، گناهکار نیست.  هرکسیکنند و گناهکار نیستند. اطالقی در این نیست، یعنی اند یعنی گناه نمیرفته
شود، جایزند به ها دفع شر از اولیا میآن یواسطهبهگوید که کسانی که در این روایت می اطالق در مدلول التزامی وجود ندارد.

ْولِ  َعْن  ِبِهْم  ْدَفُع ی«فرماید:گوید در جایی که میدستگاه وارد بشوند. این روایت جواز را می
َ
 ».ِه ائِ یأ

 این روایت مخصص روایات طایفه اولی است و تعارضی بین این روایت و طایفه اولی، وجود ندارد.

 .١٩٢همان، ص  - ١ 
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 در ذیل آیه ذکر البالغهنهج ٢١٣خطبه 
 وگریختهجستهگروه ممتازی از ذاکرین دارد. ذکر، مقطعی،  این آیه اشاره به فرماید:فرازهایی قبلی را عرض کردیم. در این خطبه می

دهند، ذکر قلبی است که مدام و است، ممکن است افراد زیادی مصداق آن باشند، اما ذکری که حضرت (ع) توضیح آن را می
 استمرار داشته باشد.

ِذَن  وٍت یبُ  یفِ «
َ
ُه  أ ن اللَّ

َ
ُح ی اْسُمُه  هایف َر کْذ یَو  ُتْرَفَع  أ  ِر کذِ  َعن ٌع یبَ  َوَال  ِتَجاَرةٌ  ِهْم یُتْلِه  الَّ  َواآلَْصاِل* ِرَجاٌل  ِباْلُغُدوِّ  هایف َلهُ  َسبِّ

ِه  َالةِ  َوِإَقاِم  اللَّ ُب  ْوًمای َخاُفوَن ی اةِ کالزَّ  َتاِء یَوإِ  الصَّ ْبَصاُر  اْلُقُلوُب  ِه یفِ  َتَتَقلَّ
َ
 ١»َواْأل

 در بازانهوس و نیاطیش دستبرد از تا( برند باال را آن یوارهاید فرموده اذن خداوند که دارد قرار ییهاخانه در) پرفروغ چراغ نیا(
 نه و تجارت نه که یمردان ...ندیگویم او حیتسب هاآن در شام و صبح و ،شودیم برده هاآن در خدا نام که ییهاخانه ؛)باشد امان

 هاچشم و هادل آن، در که ترسندیم یروز از هاآن ؛کندینم غافل زکات یادا و نماز برپاداشتن و خدا ادی از را آنان یامعامله
 .شودیم زیرورو

فرمایند آغاز و انتهای روزشان با ذکر خداوند است. در ادامه می کهفرمایند:دارد. در آیه می الینقطعاین آیه اشاره به ذاکرین مستمر 
آیه قرار این مقام ذکر است، حال ذکر نیست. صاحبان مقام ذکر، مورد تجلیل  .داردبازنمیها را از این ذکر که تجارت و بیع، آن

 اند.گرفته

 فرماید:حضرت علی (ع) در این مورد می

ِهْم  یِإلَ « بِّ   اْعِتَراٍف  َو  َنَدٍم  َمَقاِم  ِمْن  َر
َ
ْعَالَم  َت یَلَرأ

َ
ْت  َقْد  یُدًج  َح یَمَصابِ  َو  یُهًد  أ َلْت  َو  ةُ کاْلَمَالئِ  ِبِهُم  َحفَّ  َو  َنةُ کیالسَّ  ِهُم یَعلَ  َتَنزَّ

ْبَواُب  َلُهْم  ُفِتَحْت 
َ
َماِء  أ ْت  َو  السَّ ِعدَّ

ُ
َلَع  َمْقَعٍد  یفِ  َراَماِت کالْ  َمَقاِعُد  َلُهْم  أ هُ  اطَّ  َمَقاَمُهْم  َحِمَد  َو  ُهْم یَسْع  یَفَرِض  ِه یفِ  ِهْم یَعلَ  اللَّ

ُموَن ی َجاُوِز  َرْوَح  ِبُدَعاِئِه  إَتَنسَّ َساَر  َو  َفْضِلِه  یِإلَ  َفاَقةٍ  َرَهاِئُن  التَّ
ُ
ةٍ  یأ َس  ُطوُل  َجَرَح  ِلَعَظَمِتِه  ِذلَّ

َ
 اِء کاْلُب  ُطوُل  َو  ُقُلوَبُهْم  یاْأل

 .٣٧و  ٣٦سوره نور، آیات  -١ 
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ِه  یِإلَ  َرْغَبةٍ  َباِب  لِّ کلِ  وَنُهْم یُع  ُلوَن ی َقاِرَعةٌ  ٌد ی ِمْنُهْم  اللَّ
َ
اِغُبوَن  ِه یَعلَ  ُب یِخ ی َال  َو  اْلَمَناِدح ِه یَلَد  ُق یَتِض  َال  َمْن  ْسأ  َفَحاِسْب  الرَّ

ْنُفِس  ِمَن  َرَهایَغ  َفِإنَّ  کِلَنْفِس  کَنْفَس 
َ
 ١»ُرکیَغ  ٌب یَحِس  َلَها اْأل

ها را ببینید، این وضع این دیخواهیمفرماید اگر هایی هستند که اهل ذکر پیوسته و صاحب این مقام هستند. حضرت میهمیشه آدم 
از آن، برای قدر قوی است که قیامت را قبل در حال خواندن است. این ذکر آن است که گویا همین اآلن کتاب عملشان باز است و

. اندبرگرفتهها را در ها نورهای هدایتی هستند که مالئکه آنبینیم که آننگاه بکنیم می هاآناگر به عمق مقام  اند.خود برپا کرده
ایشان هم مرضی خدا  شود.های کرامت برای وی آماده میشود و کرسیآسمان بر او باز می یدرهاشود،آرامش بر وی نازل می

 هستند و هم محمود خدا هستند. این از باالترین مقامات است.

های هایشان را جراحت بخشیده است. زخم حزن در دلها قلبدانند. زیادی غمایشان خودشان را اسیران ذلیل در برابر خداوند می
را آسیب زده است. هر در امیدی که در پیشگاه خداوند  و گریه در برابر خدا، چشمانشان ایشان وجود دارد. این حزن، الهی است.

به جایی وصل هستند که هیچ  گردند تا در آنجا در بزنند.ای دارند. یعنی به دنبال نقطه امیدی میباز باشد، در آنجا دست کوبنده
به یاد خودش باش، تو باید به خود  :ندیفرمایمی عالم شدند. در پایان حضرت بستی برای آنان وجود ندارد. ایشان متوسل به قلهبن

 برسی و خودت را فراموش نکن.

 .٢١٣، خطبه البالغهنهج -١ 
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